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বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন 

আগারগ�ও, �শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশেনর ২০২১-২০২২ অথ �বছেরর ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�নার বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা সং�া�

৩য় সভার কায �িরররণীঃ

সভাপিত
�েফসর ড. �হা�দ আলমগীর 

 সদ� ও আ�ায়ক, ইেনােভশন �ম, ইউিজিস
সভার তািরখ ১৭/০৪/২০২২ ি�
সভার সময় সকাল ১১:৩০ টা
�ান সভা ক� (৬� তলা), ইউিজিস ভবন, ঢাকা।
উপি�িত পতাকা-ক

সভার ��েত সভাপিত মেহাদয় উপি�ত সকলেক �াগত জানান এবং সভায় উপি�ত হওয়ায় ধ�বাদ �াপন কেরন। িতিন সভার কায ��ম �� করার

জ� কিমশেনর ইেনােভশন �েমর সদ�-সিচব ও �ফাকাল-পেয়� এবং িসিনয়র সহকারী পিরচালক রিবউল ইসলামেক িনেদ �শ �দান কেরন। 

সদ�-সিচব আেলাচ��চী অ�যায়ী অ�গিত/করণীয় িবষেয় সভায় উপ�াপন কেরন।  িব�ািরত আেলাচনা �শেষ উপি�ত সকল

স�েসর স�িত�েম িস�া� �হীত হয়।

আেলাচ��চী ০১। কিমশেনর ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২১-২২ বা�বায়েনর লে�� ইেনােভশন �েমর 

          ৩য় সভার কায �িববরণী অবিহতকরণ এবং অ�েমাদন।

িস�া�ঃ ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২১-২২ বা�বায়েনর লে�� ইেনােভশন �েমর ১৩/০৩/২০২২

ি�. তািরেখ অ�ি�ত ৩য় সভার কায �িববরণী (পতাকা-খ সং��) সব �স�তভােব িনি�ত ও অ�েমাদন করা হয় ।

আেলাচ��চী ০২। ইেনােভশন �েমর ৩য় সভার িস�া�স�হ বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা।

�হীত পদে�পঃ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

িস�া�: ২। কিমশেনর ইেনােভশন �েমর ২য় সভার িস�া� বা�বায়ন অ�গিত িবষেয় সে�াষ �কাশ করা হয়। উ� সভার ৩(গ) িস�াে�র (উ�াবনী

ধারণা ‘ই-অিডট মািসক িরেপাট �’ বা�বায়ন) িবষয়� মা�িমক ও উ�িশ�া িবভােগর অংশ বাদ িদেয় ��মা� িব�িব�ালয় ও কিমশেনর অংশ

বা�বায়েনর লে�� কিমশেনর ��িসিফেকশন, �া�লন ও িশিডউল ��ত সং�া� কিম�র িনকট ��রণ করার িস�া� �হীত হয়। 

অ�গিতঃ িস�া� অ�যায়ী সংি�� িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� কিমশেনর ��িসিফেকশন, �া�লন ও িশিডউল ��ত সং�া� কিম�র

িনকট প� ��রণ করা হেয়েছ। সংি�� কিম� ক��ক কায ��ম চলমান রেয়েছ। 
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িস�া�-৩: কিমশেনর �বসরকারী িব�িব�ালয় িবভাগ ক��ক িনে�া� িশেরানােম উ�াবনী ধারণা� বা�বািয়ত হওয়ায় অিফস আেদশ জারীর িস�া�

�হীত হয়:

�িমক উ�াবেনর িশেরানাম অথ �বছর

১) �বসরকাির িব�িব�ালেয়র িশ�াথ�েদর ইউিনক পিরিচিত ন�র ২০২১-২০২২

অ�গিতঃ  বিণ �ত িস�া� অ�যায়ী ১৪/০৩/২০২২ তািরেখ  অিফস আেদশ জারী করা হেয়েছ এবং তা কিমশেনর ওেয়বসাইেটর ইেনােভশন বে�

আপেলাড করা হেয়েছ।

িস�া�-৪:  কিমশেনর ২৫ (পি�শ) জন কম �কত�ােক িনেয় ২১-২২  মাচ � ২০২২ তািরখ ২িদন �ািপ  ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২১-২২

বা�বায়ন সং�া� ৩য় �িশ�ণ� আেয়াজেনর িস�া� �হীত হয়।

অ�গিতঃ  বিণ �ত িস�া� অ�যায়ী  কিমশেনর ২৫ (পি�শ) জন কম �কত�ােক িনেয় ২১-২২  মাচ � ২০২২ তািরখ ২িদন �ািপ  ই-গভ��া� ও উ�াবন

কম �পিরক�না ২০২১-২২ বা�বায়ন সং�া� ৩য় �িশ�ণ� আেয়াজন করা হেয়েছ।

িস�া�-৫(িবিবধ):  কিমশেনর পিরক�না ও উ�য়ন িবভাগ �থেক �া� “িব�িব�ালেয়র �ক�স�েহর পয �েব�ণ ও ��ায়ন সং�া� ত� ভা�ার

�তরী” িশেরানােম �া� উ�াবনী ধারণা� উপ�াপন ও আেলাচনা করা হয় এবং তা বা�বায়েনর লে�� সংি�� িবভাগ �থেক �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর

িস�া� �হীত হয়।

অ�গিতঃ বিণ �ত উ�াবনী ধারণা� বা�বায়েনর লে�� �েয়াজনীয় কায ��ম �হেণর জ� কিমশেনর পিরক�না ও উ�য়ন িবভাগেক প� �দওয়া হেয়েছ।

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

িস�া�ঃ ১৩/০৩/২০২২ ি�. তািরেখ অ�ি�ত কিমশেনর ইেনােভশন �েমর ৩য় সভার িস�া� বা�বায়ন অ�গিত িবষেয় সে�াষ �কাশ করা হয়। 

আেলাচ��চী ০৩। কিমশেনর ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২১-২২ এর �লাই’২০২১ �থেক মাচ �’২০২২ পয �� 

 ৯(নয়) মােসর অ�গিত পয �ােলাচনা।

িস�া�ঃ কিমশেনর ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২১-২২ এর ৯ (নয়) মােসর (�লাই’২০২১ �থেক মাচ �’২০২২ পয ��) বা�বায়ন অ�গিত

(�িতেবদন ‘পতাকা-গ’ সং��) িবষেয় সে�াষ �কাশ করা হয় এবং কায ��ম [২.২.৫] �দেশ/িবেদেশ বা�বািয়ত ��নতম এক� উে�াগ পিরদশ �েনর

লে�� �দেশর অভ��ের বা�বািয়ত উে�খেযা� উ�াবনী উে�াগ পিরদশ �েনর িস�া� �হীত হয়।

আেলাচ��চী ০৪। কিমশেনর ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২১-২২ বা�বায়ন সং�া� ৪থ � �িশ�ণ 

 আেয়াজেনর িবষেয় আেলাচনা।

িস�া�ঃ  কিমশেনর �যসব িবভাগ/শাখা/দ�েরর কম �কত�াগেণর ই-নিথ সং�া� অিধকতর �িশ�ণ �েয়াজন �সসব িবভাগ/শাখা/দ�েরর ১৫ জন

কম �কত�াগণেক িনেয় কিমশেনর কি�উটার �ােব ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২১-২২ বা�বায়েনর লে�� ২৫-২৬ এি��ল ২িদন �ািপ ই-

নিথ সং�া� �িশ�ণ আেয়াজেনর িস�া� �হীত হয়। 

আেলাচ��চী ০৫। ‘৪থ � িশ� িব�েবর চ�ােল� �মাকােবলায় করণীয়’ িবষয়ক ৪থ � সভা/কম �শালা আেয়াজেনর িবষেয় 

 আেলাচনা।
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িস�া�ঃ  ই-গভ��া� ও উ�াবন সং�া� কায ��েমর বা�বায়ন �জারদারকরেণর লে�� দি�ণা�ল �জােনর িনে�বিণ �ত ৯(নয়)� পাবিলক

িব�িব�ালেয়র �িতিনিধেদর  (উপাচায �/উপ� �� �িতিনিধ, ইেনােভশন �ম �ধান ও ইেনােভশন �ফাকাল পেয়�) ও আেয়াজক িব�িব�ালেয়র

অ�ষেদর িডন, �রিজ�ারসহ সংি�� পিরচালকগণ এবং কিমশেনর সংি��/ইেনােভশেনর �েমর সদে�র সম�েয়র ৫৫ জন �িতিনিধ িনেয় ‘৪থ � িশ�
িব�েবর চ�ােল� �মাকােবলায় করণীয়’  িবষয়ক ৪থ � কম �শালা� �ম/�ন’২০২২ মােস  ‘‘চ��াম িব�িব�ালয়, চ��াম’ আেয়াজেনর িস�া� �হীত

হয়ঃ 

�িমক িব�িব�ালেয়র নাম
১ চ��াম িব�িব�ালয়, চ��াম
২ চ��াম �েকৗশল ও ��ি� িব�িব�ালয়,চ��াম
৩ �নায়াখালী িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয়, �সানা�র, �নায়াখালী
৪ �িম�া িব�িব�ালয়, �কাটবািড়, �িম�া
৫ চ��াম �ভেটিরনাির ও এিন�াল সাইে�স িব�িব�ালয়, চ��াম
৬ রা�ামা� িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয়, রা�ামা�
৭ ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �মিরটাইম ইউিনভািস ��, ঢাকা
৮ চ��াম �মিডেকল িব�িব�ালয়, চ��াম

আেলাচ��চী ০৫। িবিবধ।

িস�া�ঃ আর �কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার কাজ সমাি� �ঘাষণা কেরন।

সং�ি�: বণ �নামেত (পতাকা-ক (3209/potrojariAttachmentRef/21480/0/8905), পতাকা-খ

(3212/potrojariAttachmentRef/21480/0/8905) ও

(3213/potrojariAttachmentRef/21480/0/8905)পতাকা-গ

(3216/potrojariAttachmentRef/21480/0/8905)   সং�� ।

 
 

�েফসর ড. �হা�দ আলমগীর 
 

সদ� ও আ�ায়ক, ইেনােভশন �ম, ইউিজিস

�ারক ন�র: ৩৭.০১.০০০০.০৫৫.৫৬.০০২.২১.৩৫ তািরখ: 
 

১৮ এি�ল ২০২২

৫ �বশাখ ১৪২৯

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
 

১) অিতির� পিরচালক / িসিনয়র আই� ইি�িনয়ার , ইনফরেমশন �ােনজেম�, কিমউিনেকশন এ� ��িনং অ�িবভাগ, বাংলােদশ িব�িব�ালয়
ম�রী কিমশন (কিমশেনর ওেয়বসাইেটর ইেনােভশন বে� আপেলােডর অ�েরাধ করা হেলা)

 
২) িপএস (উপ-সিচব), �চয়ার�ান এর দ�র, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন

 
৩) ��া�ামার, আইিস� অিধশাখা, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ

 
৪) সহকারী সিচব, সদে�র দ�র, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন

 ৫) �ি�গত কম �কত�া (িপ ও) , সিচবালয় ও �শাসন িবভাগ, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন
 

https://ugc.nothi.gov.bd/3209/potrojariAttachmentRef/21480/0/8905
https://ugc.nothi.gov.bd/3212/potrojariAttachmentRef/21480/0/8905
https://ugc.nothi.gov.bd/3213/potrojariAttachmentRef/21480/0/8905
https://ugc.nothi.gov.bd/3216/potrojariAttachmentRef/21480/0/8905
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৬) নিথ, ইউিজিস

৭) মহানিথ, ইউিজিস
 

 
 

রিবউল ইসলাম 
 িসিনয়র সহকারী পিরচালক (অিতির� দািয়�)



বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন 
আগার াও, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশেনর ২০২১-২০২২ অথবছেরর ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক নার বা বায়ন
অ গিত পযােলাচনা সং া  ৩য় সভার কাযিরররণীঃ

সভাপিত েফসর ড. হা দ আলমগীর 
 সদ  ও আ ায়ক, ইেনােভশন ম, ইউিজিস

সভার তািরখ ০৬/০৩/২০২২ ি .
সভার সময় িবকাল ৪:০০ টা

ান সভা ক  (৬  তলা), ইউিজিস ভবন, ঢাকা।
উপি িত পতাকা-ক

সভার েত সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকলেক াগত জানান এবং সভায় সকেল উপি ত হওয়ায় ধ বাদ াপন
কেরন। িতিন সভার কায ম  করার জ  কিমশেনর ইেনােভশন েমর সদ -সিচব ও ফাকাল-পেয়  এবং িসিনয়র
সহকারী পিরচালক জনাব রিবউল ইসলামেক িনেদশ দান কেরন। 

সদ -সিচব আেলাচ চী অ যায়ী অ গিত/করণীয় িবষেয় সভায় উপ াপন কেরন। িব ািরত আেলাচনা শেষ উপি ত
সকল স েসর স িত েম িস া  হীত হয়।

আেলাচ চীআেলাচ চী  ০১০১।। কিমশেনর ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২১-২২ বা বায়েনর লে  ইেনােভশন েমর 
২য় সভার কাযিববরণী অবিহতকরণ এবং অ েমাদন।

িস া ঃিস া ঃ  ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২১-২২ বা বায়েনর লে  ইেনােভশন েমর ২৭/১২/২০২১ 
ি . তািরেখ অ ি ত ২য় সভার কাযিববরণী (পতাকাপতাকা --খখ ,  ,   সং ) সবস তভােব িনি ত ও অ েমাদন করা হয় ।

আেলাচ চীআেলাচ চী  ০২০২ ।। ইেনােভশন েমর ২য় সভার িস া স হ বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা।

আেলাচনাআেলাচনা ::
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
িস ািস া : : ২২ ।। অ গিত িতেবদেনর িবষেয় সে াষ কাশ করা হয়। থম সভার ‘‘চচ’’ িস াে  অ যায়ী এিপএ ি  ণয়ন,
পিরবী ণ ও ায়ন িনেদিশকা, ২০২১-২০২২ মাতােবক ই-গভ া  এ স মতা ি র লে  তম এক  বা বািয়ত
উ াবনী উে াগ পিরদশন/িবেদেশ অিভ তা অজেনর জ  িশ া ও অথ ম ণালেয়র িতিনিধ, কিমশেনর ইেনােভশন

েমর সদ  ও কিমশন ক প  ক ক মেনানীত কমকতােদর সম েয় সেবা  ২৫ (পি শ) সদে র এক  িতিনিধ দল
িস া র/থাই া  এর পিরবেত রািশয়া এর িবিভ  বা বািয়ত উ াবনী উে াগ ২০২২ সােলর মাচ মােস

১



পিরদশন/অিভ তা অজেনর িস া  হীত হয়। 

অ গিতঃঅ গিতঃ িস া  অ যায়ী সংি  িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  কিমশেনর আইিসিস শাখায় উ  সভার িস া
জািনেয় দওয়া হেয়েছ। আইিসিস শাখা ক ক কায ম চলমান রেয়েছ। 

িস ািস া --৩৩: : কক) ) ২০২১-২০২২ অথবছের িনে া  কিমশেনর ৩(িতন)  সবােক  সহিজকরেণর িস া  হীত হেয়েছ: 
িমিম

কক ধারণ াস হধারণ াস হ

১) পাবিলক িব িব ালেয়র জনবল অ েমাদন 
২) পাবিলক িব িব ালেয়র িবভাগ অ েমাদন 
৩) ইউিজিস েফসরিশপ িনবাচন

খখ ) ) ২০২১-২০২২ অথবছের কিমশেনর িনে া  ০৪(চার)  সবা myGov াটফেম িডিজটাইজিডিজটাইজ   করা হেয়েছ:  
িমকিমক সবাসবা   িড িজটাইেজশেনরিডিজটাইেজশেনর   ধ ারণ াস হধারণ াস হ

১) হিমস (হায়ার এ েকশন ােনজেম  ইনফরেমশন িসে ম)
২) ধানম ী ণপদক
৩) ইউিজিস ণপদক
৪) াইেভট ইউিনভািস  একােডিমক া াম অ েমাদেনর জ  অনলাইেন আেবদন

গগ) ) এছাড়া,  ২০২১-২০২২ অথবছের কিমশেনর িনে া  ০১(এক)  উ াবনী ধারণা বা বায়েণর িস া  হীত হয়:  
িমিম

কক উ াবনীউ াবনী  ধ ারণ াস হধারণ াস হ

১) ই-অিডট মািসক িরেপাট

অ গিতঃঅ গিতঃ  বিণত িস া  ৩(ক) ও (খ) িবষেয় অিফস আেদশ জাির করা হেয়েছ, মা িমক ও উ িশ া িবভােগ রণ করা
হেয়েছ এবং কিমশেনর ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেয়েছ। িস া  ৩(গ) এর িবষয়  মা িমক ও উ িশ া িবভােগর
সােথ স ক  িবধায় উ  িবভােগ প  রণ করা হেয়েছ। অ াবিধ মা িমক ও উ িশ া িবভাগ থেক কান প
পাওয়া যায়িন। 

িস ািস া --৪৪: : 

জা য়াির’ ২০২২ মােসর শষ স ােহ উ র-পি মা েল ১১  িব িব ালেয়র ০৩ জন কের িতিনিধ (উপাচায/উপ
িতিনিধ, ইেনােভশন ম ধান ও ইেনােভশন ফাকাল পেয় ) ও আেয়াজক িব িব ালেয়র অ ষেদর িডন,

রিজ ারসহ সংি  পিরচালকগণ এবং কিমশেনর ইেনােভশেনর েমর ০৩ জন সদে র সম েয়র ৫৫ জন িতিনিধ
িনেয় ‘৪থ িশ  িব েবর চ ােল  মাকােবলায় করণীয়’ িবষয়ক ৩য় কমশালা  ময়মনিসংহ িষ িব িব ালয়,
ময়মনিসংহ এ আেয়াজেনর িস া  হীত হয়।

অ গিতঃঅ গিতঃ  কািভড পিরি িতর অবনিতর কারেন জা য়াির’ ২০২২ মােসর পিরবেত ১৩ মাচ ২০২২ তািরেখ  উ র-
পি মা েল ১১  িব িব ালেয়র িতিনিধগেণর সম েয় ৪থ িশ  িব েবর চ ােল  মাকােবলায় করণীয়’ িবষয়ক
কমশালা  ময়মনিসংহ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ এ অ ােনর জ  কিমশন ক প  িস া  দান কেরেছন।
সমেত ১৩ মাচ ২০২২ তািরেখ  উ  কমশালা  আেয়াজেনর লে  কায ম চলমান রেয়েছ।

িস ািস া --৫৫: : ৩০ িডেস র ২০২১ তািরখ কিমশন ভবেনর সভাকে  (৬  তলা) কিমশেনর িত  িবভাগ থেক ২( ই) জন
কের িতিনিধ িনেয় ১০x২=২০ জন এবং ইেনােভশন েমর ৫ জনসহ মাট ২৫ (পি শ) জন কমকতােক িনেয় ২য়

িশ ণ কমশালা  কিমশন ভবেন অ ােনর িস া  হীত হয়।
২



অ গিতঃঅ গিতঃ  কিমশেনর ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২১-২২ বা বায়ন সং া  ২য় িশ ণ  ৩০ িডেস র
২০২১ তািরখ আেয়াজন করা হেয়েছ।

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
িস া ঃিস া ঃ  ২৭/১২/২০২১ ি . তািরেখ অ ি ত কিমশেনর ইেনােভশন েমর ২য় সভার িস া  বা বায়ন  অ গিত  িবষেয়
সে াষ কাশ করা হয়। উ  সভার ৩(গ)  িস াে র িবষয়  মা িমক ও উ িশ া িবভােগর অংশ বাদ িদেয় মা
িব িব ালয় ও কিমশেনর অংশ বা বায়েনর লে  কিমশেনর িসিফেকশন, া লন ও িশিডউল ত সং া
কিম র িনকট রণ করার িস া  হীত হয়। 

আেলাচ চী ০৩। কিমশেনর বসরকারী িব িব ালয় িবভাগ থেক া  বা বািয়ত উ াবনী ধারণা িবষেয় পযােলাচনা। 
িস া ঃিস া ঃ  কিমশেনর বসরকারী িব িব ালয় িবভাগ ক ক িনে া  িশেরানােম উ াবনী ধারণা  বা বািয়ত হওয়ায়
অিফস আেদশ জারীর িস া  হীত হয় (পতাকা-গ,  সং ):

িমকিমক উ াবেনরউ াবেনর   িশেরানামিশেরানাম অথবছরঅথবছর

১) বসরকাির িব িব ালেয়র িশ াথ েদর ইউিনক পিরিচিত ন র ২০২১-২০২
২

আেলাচ চী ০৪। কিমশেনর ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২১-২২ বা বায়ন সং া  ৩য় িশ ণ আেয়াজেনর
িবষেয় আেলাচনা।

িস া ঃিস া ঃ কিমশেনর ২৫ (পি শ) জন কমকতােক িনেয় ২০-২১ মাচ ২০২২ তািরখ ২িদন ািপ ই-গভ া  ও উ াবন
কমপিরক না ২০২১-২২ বা বায়ন সং া  ৩য় িশ ণ  আেয়াজেনর িস া  হীত হয়।

আেলাচ চীআেলাচ চী  ০৫০৫।। িবিবধ।

িস া ঃিস া ঃ কিমশেনর পিরক না ও উ য়ন িবভাগ থেক া  ““ িব িব ালেয়রিব িব ালেয়র   ক স েহরক স েহর   পযেব ণপযেব ণ   ওও  ায়নায়ন
সং াসং া   তত   ভা ারভা ার   তরীতরী””  িশেরানােম া  উ াবনী ধারণা  উপ াপন ও আেলাচনা করা হয় এবং তা বা বায়েনর
লে  সংি  িবভাগ থেক েয়াজনীয় ব া হেণর িস া  হীত হয়।

অত:পর আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কাজ সমাি  ঘাষণা কেরন।

সং ি : পতাকা-ক,  পতাকা-খ ও পতাকা-গ  ।

 

েফসর ড. হা দ আলমগীর 
সদ  ও আ ায়ক, ইেনােভশন ম, ইউিজিস

ারক ন র: ৩৭.০১.০০০০.০৫৫.৫৬.০০২.২১.১৪ তািরখ: ২৪ ফা ন ১৪২৮
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০৯ মাচ ২০২২
িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক ( বসরকাির িব িব ালয় িবভাগ), বসরকাির িব িব ালয় িবভাগ, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
২) উপ-পিরচালক/ িসে ম এনািল , ইনফরেমশন ােনজেম  শাখা, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
(কিমশেনর ওেয়বসাইেটর ইেনােভশন সবা বে  আপেলােডর অ েরাধ করা হেলা)
৩) উপ-পিরচালক (পযেব ণ, াযন় ও িরেপা ং) , পযেব ণ, াযন় ও িরেপা ং শাখা, বাংলােদশ িব িব ালয়
ম রী কিমশন (িস া -৫ এর িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধসহ)
৪) িপএস (উপ-সিচব), চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৫) িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় ), বািষক কমস াদন, সবা উ য়ন ও উ াবন শাখা, মা িমক ও উ  িশ া
িবভাগ
৬) া ামার, আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) সহকারী সিচব, সদে র দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৮) ি গত কমকতা (িপ ও) , সিচবালয় ও শাসন িবভাগ, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৯) নিথ, ইউিজিস
১০) মহানিথ, ইউিজিস

 

রিবউল ইসলাম 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক (অিতির  দািয় )

৪
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ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২১-২২ এি জুলাই’২০২১ থেকক র্ার্ য’২০২২ পর্ যন্ত স্ব-মূল্যায়ন প্ররিকবদন 

দপ্তি/সংস্থাি নার্: বাংলাকদশ রবশ্বরবদ্যালয় র্ঞ্জুিী করর্শন 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেত্র 
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

 জলাই’২০২১ 

থেকক র্ার্ য’২০২২ 

স্ব-মুল্যায়কন 

প্রাপ্ত নম্বি 
অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১  

       

 

 

 

১ 
[১] ই-

গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন 

সংক্রান্ত 

কার্ যক্রকর্ি 

বাস্তবায়ন 

থজািদািকিণ 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা 

বাস্তবায়ন  

[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা 

বাস্তবাতয়ি 
িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ ১৪/০৩/২০২২ ৫ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ ১৮/০১/২০২২ ৫ 

[১.৩]  থসবা তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ০৯/১২/২০২১ ৫ 

[১.৪] ইিঃপূকব য বাস্তবারয়ি 

উদ্ভাবনী ধািণা, সহরজকৃি ও 

রিরজটাইজকৃি থসবা 

সংক্রান্ত পর্ যাকলার্না সভা   

[১.৪.১] সভা আকয়ারজি  িারিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১ ১৫/০৯/২০২১ ৩০/০৯/২০২১ ২৬/০৮/২০২১ ৪ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল থনাট রনষ্পরিকৃি   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% ৮২% ৪.৫ 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর 

চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ 

সভা/কর্ মশালা আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ৩ ৩ 

 

 

২ 

[২] 

প্রারিষ্ঠারনক 

দক্ষিা বৃরি  

২১ 

[২.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স 

হালনাগাদকৃি 
সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ৩ ৩ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকাশনা ও িথ্যারদ িথ্য 

বািায়কন প্রকারশি 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ৩ ১.৫ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণ আকয়ারজি  
 ৩ ৪ ৩ ২ ৩ ২.২৫ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়কনর ির্ন্ বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 
% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ১৪.৬৪% - 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি 

পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 
সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ৩ ২.২৫ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-

মূল্যায়ন প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ 

ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ ১০/০১/২০২২ ৩ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ 

একটি উকযাগ পতরদশ মনকৃি 
সংখ্যা ৩ ৩০/০৫/২০২২ ৩০/০৬/২০২২ - কার্ যক্রর্ র্লর্ান - 

 
  

 
 থর্াট= ৫০  

 
 থর্াট= ৩৮.৫ 

 


